PRŮBĚH PROJEKTU
Závěrečná konference 15. – 16. 5. 2012
V květnových dnech proběhla závěrečná konference k projektu „Využití ICT ve výuce na
gymnáziích“. Konala se v hotelu Prosper na Čeladné. Pedagogové zúčastněných škol, kteří
byli současně tvůrci výukových materiálů, zde prezentovali sestavené opory. Zároveň byly
jednotlivými školními projektovými manažery shrnuty realizované projektové aktivity a
představena pozitiva vlastní účasti i doporučení pro další práci s materiály. Zásadním
způsobem tak došlo k předání zkušeností získaných během jejich tvorby i ověřování. Zástupci
škol se shodli na prospěšnosti celého projektu a jeho přínosu pro modernizaci výuky na
gymnáziích. A především - aktivity byly pozitivně přijaty i samotnými studenty.

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu "VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE NA
GYMNÁZIÍCH", reg. číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030

Pedagogicko-psychologické školení 26. – 27. 1. 2012
Čtvrté a zároveň poslední pedagogicko-psychologické školení proběhlo v osvědčeném hotelu
Prosper na Čeladné. Lektorka Ing. Dana Diváková školila na téma "Stres a jeho zvládání".

Pedagogicko-psychologické školení 4. – 5. 5. 2011
Třetí školení proběhlo v hotelu Prosper na Čeladné. Účastníci školení "Poznej sám sebe.
Typologie lidí" byli lektorem Mgr. Jaromírem Slámou, M.A. seznámeni se základními
poznatky z oblasti sebepoznávání a s osobnostní typologií MBTI.

Účastníci ze všech partnerských škol byli v rámci konaných pedagogicko-psychologických
školení seznámeni s teoretickými poznatky z dané oblasti a tyto nabyté vědomosti následně
aplikovali v modelových situacích.
Pedagogicko-psychologické školení 27. – 28. 1. 2011
Druhé pedagogicko-psychologické školení vedl lektor PhDr. Jan Svoboda a proběhlo v
prostorách hotelu Prosper na Čeladné. Školení proběhlo na téma "Subkultury u současné
mládeže a jejich dopad na vzdělávání".

Pedagogicko-psychologické školení 4. – 5. 5. 2010
Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích zahrnoval mimo stále probíhající ICT školení
pro vyučující také školení zaměřená na různé aspekty pedagogické práce. Školení byla
věnována novým poznatkům z pedagogických a psychologických věd, zejména z oblasti
moderních výukových metod, vedení hodiny, komunikace se žáky, rodiči a ostatními
pedagogy atd.
První z nich, dvoudenní pedagogicko-psychologické školení na téma "Komunikace v profesní
praxi" se uskutečnilo v horském hotelu Troyer v Trojanovicích. Lektorkou školení byla Mgr.
Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

ICT školení
V rámci projektu byla zakoupena a nainstalována interaktivní tabule. Proběhla také instalace
testového software SLMS class. Dodavatelem uvedeného software byla provedena dvě
školení za účasti zájemců z řad vyučujících, tedy nejen pouze těch, kteří se přímo podíleli na
tvorbě výukových materiálů. Pro tuto cílovou skupinu byla zorganizována další ICT školení –
práce s novou verzí používaného SW – MS Office WORD 2007 a EXCEL 2007. Následovalo
školení zaměřené na práci s grafickými programy.

